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تعد نظرية فيكوت�سكي ( )1934-1896البنائية،
من �أك�ثر الطفرات العلمية خ�صوبة وت�ألقا يف تاريخ
علم النف�س احلديث ،وهي ترتجم عبقرية فيكوت�سكي
البنيوية التي �أده�شت معا�صريه يف نهاية القرن التا�سع
ع�شر ،مبا قدمته من ع��ط��اءات مذهلة بكل املقايي�س
العلمية يف جمال علم النف�س والتطور النف�سي والعقلي
عند الأطفال(.)1
ولد ليف �سومينوفيت�ش فيكوت�سكي Lev Vygotsky
ع��ام  ،1896و ترعرع �إب��ان الثورة الرو�سية ب�أحداثها
الدموية املريعة؛ انت�سب �إىل كلية احلقوق وتخرج من
اجلامعة �سنة � ،1917أي يف العام الذي انت�صرت فيه
الثورة البل�شفية وتولت مقاليد ال�سلطة يف رو�سيا .وعلى
�إثر تخرجه من اجلامعة تركز اهتمامه العلمي يف جمال
علم النف�س ب�صورة عامة وعلم نف�س الطفولة ب�صورة
خ��ا���ص��ة ،وق��د �شكل م��و���ض��وع من��و الأط��ف��ال وتطورهم
النف�سي �شغله ال�شاغل ومو�ضوعه الرئي�س ،حيث وجد
نف�سه يف مهنة التعليم والطب النف�سي بعيدا عن ميدان
التخ�ص�ص اجلامعي احلقوقي الذي انخرط فيه بداية
يف اجلامعة( .)2ومن ثم بد�أت عبقرية فيكوت�سكي تظهر
ب��و���ض��وح يف جم��ال البحث العلمي عندما ب���د�أ بن�شر
جمموعة من املقاالت الرائعة يف جم��ال علم النف�س،
وهي الأعمال التي وج��دت طريقها �إىل امل�ؤمتر الثاين
للأمرا�ض الع�صبية و النف�سية يف ليننجراد عام .1924
ك��ان فيكوت�سكي م�ؤمنا مببادئ ال��ث��ورة البل�شفية،
متحم�سا لتعاليم مارك�س؛ وك��ان يعتقد ب���أن النظام
اال�شرتاكي هو النظام الأم��ث��ل ملجتمع �إن�ساين ت�سوده
قيم العدالة واحلق وامل�ساواة .وحتت ت�أثري هذه النزعة
املارك�سية كتب م��ق��اال ب��ع��ن��وان “التغيري االجتماعي
للإن�سان” يف عام  1930يبني فيه �أن التحول الثوري

للمجتمع كان �ضروريا لتغيري احلياة املادية والظروف
املجتمعية.
وحتت ت�أثري هذه الر�ؤية الأيديولوجية املارك�سية،
ب��د�أ فيكوت�سكي ي�ؤ�س�س لعلم النف�س املارك�سي منطلقا
من مفاهيم ومبادئ املارك�سية وت�صوراتها ،م�ضفيا عليه
مالمح نزعة اجتماعية مفرطة تنطلق من �أهمية التغيري
االجتماعي يف �إحداث منظومة من التحوالت البنيوية يف
جمال �سيكولوجيا اجلماهري واحلياة اليومية ،ويف دائرة
هذا التوجه ال�سيكولوجي بد�أ يدر�س الظواهر النف�سية يف
ظل التحوالت املجتمعية الطبقية ،التي �شهدها املجتمع
الرو�سي حتت مطارق الثورة البل�شفية .لقد �أحدثت الثورة
البل�شفية ثورة يف الأمزجة ويف الت�صورات والتكوينات
النف�سية للمجتمع يف رو�سيا القي�صرية ،ويف ظل هذه
الأو�ضاع بد�أ املجتمع ي�شهد حتوالت �سيكولوجية وا�سعة،
وعلى هذا الأ�سا�س ب��د�أ فيكوت�سكي يفكر يف اجلوانب
االجتماعية للعملية النف�سية ،وي��رى �أ�صولها متجذرة
يف طبيعة احلياة االجتماعية ،وعلى �أ�سا�س هذه الر�ؤية
تكونت عقيدته ال�سيكولوجية يف الإمي���ان الكبري ب�أن
الظواهر النف�سية تُف�سر بالطبيعة االجتماعية وترتد �إىل
�أ�صولها املجتمعية ،وينطلق هذا الت�صور من �إقرار �شامل
بعقيدة علمية ت�ؤمن ب�أن �سيكولوجيا اجلماهري ميكن �أن
تحُ دد َوترت�سم عرب حتوالت جمتمعية عميقة اجلذور.
وقد �شكلت ر�ؤيته هذه ناب�ضا �أ�سا�سيا من نواب�ض تطور
النظرية املارك�سية يف علم النف�س ،وهذه الر�ؤية كانت
مت�شبعة بالطابع الأيديولوجي ،حيث ك��ان يعتقد ب�أن
علم النف�س املارك�سي لي�س جمرد مدر�سة بني املدار�س،
بل هو علم النف�س الذي ي�شتمل بذاته على خ�صائ�ص
العلم احلقيقي دون غريه من النظريات ال�سيكولوجية
التي كانت قائمة يف ع�صره ،ولذلك ف�إن فيكوت�سكي يعد
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يف حقيقة الأم��ر واح��دا من كبار م�ؤ�س�سي علم النف�س
املارك�سي ودعاته يف القرن التا�سع ع�شر(.)3
ويف ظل هذه العقيدة الأيديولوجية الوا�ضحة لعلم
النف�س ،عمل فيكوت�سكي على تطبيق املبادئ املارك�سية
يف الك�شف عن قانونية الطبيعة النف�سية للإن�سان ،وهو
يف هذا ال�سياق يتنكر للنظريات ال�سطحية التي اعتمدها
بع�ض معا�صريه من علماء النف�س ت�أ�سي�سا على مقوالت
منطقية تتعلق بالقوانني العامة للمارك�سية وال�سيما
قانون التحوالت الكمية �إىل كيفية ،وقانون وحدة و�صراع
الأ�ضداد ،وقانون نفي النفي ،وغري ذلك من القوانني
واملبادئ العامة التي �شكلت منهجا �سيكولوجيا اعتمده
بع�ض مفكري علم النف�س املارك�سي يف ت�أ�سي�س ت�صوراتهم
النف�سية .و على خ�لاف ذل��ك انطلق فيكوت�سكي من
املنهجية املارك�سية يف �أ�صولها العلمية التي تعتمد على
مبد�أ املالحظة والتجربة يف اجت��اه الك�شف عن معامل
�سيكولوجيا الإن�سان وتطور العقل الإن�ساين(.)4
لقد �أك��دت �أع��م��ال فيكوت�سكي الأوىل ،يف جامعة
مو�سكو� ،آراءه عن ت�أثري التكوينات االجتماعية الثقافية
يف ت�شكل الظواهر النف�سية وتطورها ،فال�صراعات
والتناق�ضات التي جنمت عن الثورة الرو�سية ،خلفت
�أمناطا متعددة من امل�شكالت ال�سيكولوجية ،وال�سيما
ه��ذه التي تتمثل يف �أم��را���ض نف�سية عاناها املجتمع
الرو�سي �إب��ان اال�ضطرابات الدموية يف ذلك الع�صر.
لقد عمل فيكوت�سكي مع مر�ضى هذه املرحلة ،و الحظ �أن
�أغلب هذه احلاالت املر�ضية ميكن �أن تعالج عرب فعاليات
اجتماعية ناجعة ترتكز �إىل مبادئ امل�ساندة والتوجيه
والإر�شاد والت�شجيع ،التي ت�ساعد املر�ضى يف التعوي�ض
عن �آالمهم النف�سية ومعاناتهم ال�سيكولوجية ،فالتعوي�ض
االجتماعي غري املبا�شر مي ّكن املري�ض من القيام بعدد
من الوظائف ال�سيكولوجية وال�سيما القراءة و التوا�صل
والتذكر و التفكري و اال�ستنتاج(.)5
اخل�صائ�ص االجتماعية التاريخية للظاهرة النف�سية:
ي�برر فيكوت�سكي الطبيعة االجتماعية للظاهرة
ال�سيكولوجية بت�أكيده �أن الظاهرة النف�سية نتاج للتفاعل
االجتماعي والتجارب االجتماعية املكونة للثقافة ،ومن

ثم ف���إن الثقافة مبا ت�شتمل عليه من عالمات ورموز
وم�صطلحات لغوية وقيم ومنتوجات �إن�سانية ت�شكل
العنا�صر الأ�سا�سية للتفاعل االجتماعي الذي يوجد يف
�أ�صل الظواهر النف�سية.
ف�أ�سلوب التن�شئة االجتماعية ،مبا تنطوي عليه من
تفاعل بني الآب��اء والأب��ن��اء ،متلي على الأط��ف��ال �صيغا
�سيكولوجية حمددة يف طريقة ا�ستجاباتهم وتفاعلهم،
فطريقة الآباء يف ال�سيطرة على الأطفال حتدد للأطفال
نوع وطبيعة امل�شاعر التي متتلكهم ،وت�شكل منطق ر�ؤيتهم
للوجود ،ب�صورة تبدو على نحو �سيكولوجي را�سخ املعامل.
فطرق تربية الأط��ف��ال واالهتمام بهم ت���ؤدي �إىل خلق
�شخ�صيات اجتماعية منفتحة �أو منعزلة ،كما �أن الت�سلط
الدائم على الطفل وعدم منحه احلرية الكافية تكون
�شخ�صا �سلبيا م�سلوب الإرادة ،وعلى خالف ذلك ،ف�إن
�إعطاء الطفل حرية التعبري عن الر�أي و االهتمام و الثقة
الكافية ،تولد لديه قوة الإرادة وتعطيه مالمح �شخ�صية
فاعلة ،وهذا يعني بالنتيجة �أن �سيكولوجيا الطفل تت�شكل
يف �أتون التجربة االجتماعية للتن�شئة االجتماعية مبا لها
وما عليها ،وعرب هذه التجربة الرتبوية املجتمعية تت�شكل
طبيعة الطفل النف�سية مبا تنطوي عليه من م�شاعر
وج��دان��ي��ة وم�ضامني تتعلق ب�أنظمة ال��وع��ي والإدراك
والأحا�سي�س(.)6
فالثقافة الإن�سانية كما ي�ؤكد فيكوت�سكي ت�شكل
الظواهر ال�سيكولوجية عرب عالقة الفرد مع العامل الذي
يحيط ب��ه :فاجللو�س على الكرا�سي ،وت��ن��اول الطعام
با�ستخدام �أدوات امل��ائ��دة ،وم��ا يتعلق باحل ّيز املكاين
ل�شروط الطعام ،ي���ؤث��ر يف تكوين �سيكولوجية الفرد
بطريقة خمتلفة عما �إذا كان يتناول طعامه جال�سا �إىل
جوار �شخ�ص �آخر على الأريكة� ،أو تناول الطعام باليد،
ومن ثم ف�إن العي�ش يف �شكل مثلث يولد معطيات خمتلفة
عن تلك التي توجد يف �شكل دائري.
و�إذا كان للمكان هذه الأهمية يف حتديد اخل�صائ�ص
ال�سيكولوجية للفرد ،ف�إن �أهمية الرموز الثقافية تفوق
هذه الأهمية وتتجاوزها �إىل ح ّد كبري ،فالرموز واملعاين
والت�صورات الثقافية القائمة ت�شكل وحتدد وتبلور ال�صيغ

2011

يف�سر ب�أنه �صيغة من �صيغ التجليات الال�شعورية ناجمة
عن بواعث اجتماعية ،ويبني يف هذا ال�سياق �أن الت�صورات
اجلماعية برموزها و�آل��ي��ات ا�شتغالها هي التي حتدد
طبيعة �إدراك الفرد كما �أنها حتفز بع�ض �أمناط ال�سلوك
و تثبط �أمناط ًا �أخرى .ويعمم فيكوت�سكي ر�ؤيته هذه على
�أمناط الذكريات التي تتعلق باملا�ضي حيث يعتقد ب�أن
هذه الذكريات تتلون مبعاين احلياة االجتماعية وترت�سم
بوحي من دالالتها ،فالأحداث االجتماعية مب�ضامينها
واجتاهاتها ودالالتها ت�شكل ذكريات الفرد وتر�سم له
مالمح ذاكرته الإن�سانية.
وجتد هذه الفكرة ما ي�ساندها يف درا�سة قام بها
روبنز ( )1963حول �سلوك بع�ض الآب��اء املتعلمني يف
مدى مطابقة الذكريات لطريقة تغذية الأطفال ،وقد
وجد �أن الذاكرة ت�أخذ م�سارا توافقيا مع بع�ض العادات
والتقاليد والقيم ال�سائدة .وهذا ما ي�ؤكده روبنز حيث
وجد ب�أن الذكريات تنحرف عن م�سارها بت�أثري العادات
والقيم ال�سائدة يف املجتمع فحوايل ن�صف عدد الأمهات
( �أفراد العينة) �أخط�أن يف تذكر كيفية �إطعام �أبنائهن
(هل مت ذلك بناء على طلب الأبناء؟ �أو بناء على وجود
جدول معني؟) ،لقد �أعلنت �أكرث من  %65من الأمهات
�أنهن كن يطعمن �أطفالهن بناء على طلبهم ال بناء على
جدول زمني ،و ذلك لأن النمط الأول هو النمط املف�ضل
اجتماعي ًا .والحظ الباحث عدم دقة الأمهات يف تذكر
عادة م�ص الأ�صابع لدى �أطفالهم حيث �أنكرن ذلك لأنه
�سلوك غري حمبب اجتماعي ًا.
ويف ال�سياق ال�سابق نف�سه يثبت كل من كوردو وماكجرو
و درامبان ب�أن ذاكرة الأطفال حول دور اجلن�س املو�صوف
يف الق�ص�ص يعتمد على �أهمية هذه الأدوار يف التق�سيم
املعياري اجلن�سي للأعمال يف املجتمع .والتق�سيم املعياري
لدور الفرد يف الق�ص�ص قائم على �أ�سا�س اجلن�س مث ًال:
الرجل هو الطبيب ،و املر�أة هي املمر�ضة ،و هو التق�سيم
الأك�ثر دقه لقبول دور النوع من الآخ��ر املناق�ض لنظرة
املجتمع الطبيعية لتوزيع الأن��واع على الأدوار (مث ًال� :أن
يكون الرجل ممر�ض ًا و املر�أة هي الطبيبة).
و�إذا كانت الأحداث االجتماعية ،ووقائعها وقيمها،
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املختلفة للتكوينات ال�سيكولوجية املتعددة .فالطريقة
التي ندرك بها الأحداث حتدد ردود �أفعالنا االنفعالية
جتاهها ،فهناك �أحداث و�أفعال تغ�ضبنا وحتزننا �أحيانا،
وتفرحنا �أحيانا �أخرى ،وهذه احلاالت االنفعالية مرهونة
بالتف�سري ال��ذي نعتمده لتحديد طبيعة ه��ذه الأفعال.
وهذا يعني �أن التف�سري الذي ن�سقطه على الأ�شياء هو
ال��ذي يحدد موقفنا ال�سيكولوجي منها ،فعلى �سبيل
املثال ،بع�ض النا�س يغ�ضبون جدا النهيار مبنى حتت
ت�أثري زل��زال طبيعي ،لأنهم يعتقدون �أن هذا املبنى مل
ي�ستوف ال�شروط املطلوبة للأمن �ضد ال��زالزل ،ولذلك
ف�إنهم يهاجمون ال�سلطة والأنظمة ال�سيا�سية القائمة
لإهمالها وع��دم العناية بال�شروط الهند�سية للبناء؛
ولكن بع�ض النا�س يحزنون فقط لأنهم ي��رون يف هذا
الفعل الطبيعي جتليا للق�ضاء والقدر واالمتحان الإلهي
للإن�سان على الأر�ض ،و لذا ف�إن بع�ض الأحداث امل�ؤملة
يف املجتمعات ذات الثقافة التقليدية ال تلقي لومها على
ال�سلطة ال�سيا�سية وال متتلكها م�شاعر الغ�ضب.
وهذه الو�ضعيات االنفعالية تن�سحب على الق�ضايا
التي تتعلق بطبيعة �إدراك النا�س للم�سافات والأحجام
والأوزان واحل��رك��ة ،حيث تكون لكل �شعب �أو جماعة
طريقتها يف فهم الأ�شياء وتف�سريها والتفاعل معها
وجدانيا بطرق انفعالية متنوعة؛ على �سبيل املثال :يدرك
الفالحون يف �أوزباك�ستان �ألوان ًا معينة على �أنها خمتلفة
وغري متجان�سة بطريقة تختلف عن �إدراك املعلمني لها
الذين يرونها مت�شابهة متجان�سة ،ويف�سر هذا التباين
الإدراك����ي باخللفية الثقافية لكل جمموعة ،ف����إدراك
الفالحني ل�ل�أل��وان مرتبط بالأ�شياء ،يف حني �إدراك
املعلمني للألوان هو �إدراك جمرد يحمل طابعا رمزيا،
فالفالحون يرون �أن لون روث البقر يختلف عن لون روث
اخلنزير لأنهم من م�صدرين خمتلفني ،يف حني يرى
املعلمون �أن اللون البني منف�صل �أو جمرد و ال يربطونه
ب�شيء �آخر ،في�صنفون الألوان على هذا الأ�سا�س.
ويعيد فيكوت�سكي �أ�صنافا �أخ���رى م��ن الظواهر
ال�سيكولوجية مثل الإدراكات اخلاطئة و فقدان الذاكرة
�إىل �أرومة اجتماعية ،ويعلن ب�أن فقدان الذاكرة ميكن �أن
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ت���ؤدي �إىل ت�شويه الذكريات ،ف���إن احلياة املجتمعية ال
ت���ؤدي �إىل ه��ذا ال��دور ال�سلبي دائ��م��ا ،لأنها يف معظم
احلاالت ت�سهم يف جعل الذاكرة �أكرث دقة ،لأن املفاهيم
االجتماعية تنظم الذاكرة ال�ستدعاء اخل�برات الأكرث
�شيوع ًا ،فاالعتماد على تناغم احلياة االجتماعية ،متكن
الأ�شخا�ص ع��ادة من ا�ستدعاء احل��وادث التي حدثت
فع ًال ،ولكن حالة ت�شويه الذكريات تكون يف املواقف التي
ال تتطابق فيها الأحداث ال�سابقة مع اخلربات ال�شائعة
حيث ميكن حذفها �أو جتاهلها.
فتذكر الأل��وان يعتمد على الطريقة التي ت�ستخدم
فيها تلك الأل��وان يف التوا�صل االجتماعي .فقد �أثبتت
درا�سات عدة ب�أن الأل��وان ذات املدلوالت اللغوية التي
ت�ستخدم يف عملية التوا�صل االجتماعي ميكن ا�ستدعا�ؤها
ب�سهولة �أكرث من تلك التي لي�س لها مدلوالت لغوية و ال
ت�ستخدم يف عملية التوا�صل االجتماعي .هذا ويبني كل
من راترن و ماك كاثي ( )1990ب�أن تذكر الألوان يعتمد
على ما �إذا كانت تلك الأل���وان مرتبطة و تتوافق مع
�أ�شياء ذات عالقة بخربات ال�شخ�ص الثقافية ،فاخللفية
الثقافية للأ�شخا�ص حت�سن من تذكر الأل��وان �أكرث من
اخل�صائ�ص ال�شكلية للألوان مثل �صفائها.
ويتجاوز الدور االجتماعي للحياة ت�أثريه �إىل بع�ض
�أ�شكال اخلرف النف�سي ،ففي املجتمعات التي ت�سودها
اخل��راف��ات وال��ت��ط�ير وامل��ف��اه��ي��م غ�ير املنطقية ،يبني
الأفراد توقعاتهم و�إدراكهم لذاتهم و مظهرهم اخلارجي
و�أف��ك��اره��م ع��ن كيفية التعامل م��ع احل��ي��اة وال�ضغوط
بطريقة َم َر�ضية ،حيث ي�ؤدي ا�ستمرار هذه الت�صورات
�إىل ت�شويه حقيقي يف تكويناتهم النف�سية والإدراكية.
ويف اجت���اه الك�شف ع��ن ال��ع�لاق��ة ب�ين الوظائف
ال�سيكولوجية ،واحلياة االجتماعية يبني فيكوت�سكي(� )7أن
م�شكالت احلياة ت�ؤدي �إىل تطور خمتلف الوظائف العقلية
والذهنية للفرد مثل :الإدراك ،وال��ذاك��رة ،واالنتباه،
ويعاد ت�شكيلها على �أ�سا�س جديد وفقا لو�ضعية اجتماعية
وا�ضحة ال��ب��ي��ان .فالثقافة ه��ي ال��ت��ي حت��دد اجلوانب
ال�سيكولوجية للفرد ،وال�سيما فيما يتعلق بامل�شاعر
والأحا�سي�س والدوافع و االحتياجات و الإدراك و الذاكرة

والتخيل ،ومن ثم ف�إن هذه العنا�صر ال�سيكولوجية هي
�أجزاء مكملة ملخطط الإدراك املعريف الثقايف ،ومرتبطة
بال�شخ�صية الواعية االجتماعية(.)8

الأ�س�س الفيزيولوجية للظاهرة النف�سية:

ي�ؤكد فيكوت�سكي من جانب �آخ��ر �أهمية الأ�صول
البيولوجية للظاهرة ال�سيكولوجية ،ويرى �أن العوامل
الفيزيولوجية متار�س دورا وا�ضحا ومتنوعا يف ت�شكيل
معامل الظواهر ال�سيكولوجية ،حيث يتنوع دور العوامل
البيولوجية يف الت�أثري يف اخلربات ال�سيكولوجية طوال
مراحل احل��ي��اة .ويالحظ فيكوت�سكي يف ه��ذا ال�سياق
�أن ت�أثري العمليات البيولوجية يبد�أ فعله ون�شاطه يف
مراحل الطفولة املبكرة ،ويبد�أ دوره بالرتاجع ل�صالح
العوامل االجتماعية تدريجيا ،ويطلق فيكوت�سكي على
هذا التحول �أ�سم العوامل اجلينية االجتماعية للظواهر
ال�سيكولوجية.
تبع ًا لهذه الدرا�سة ف�إن ردود الأفعال البيولوجية
املنعك�سة عند الأطفال التي ترتبط بالغرائز والهرمونات
هي التي حتدد �سلوك الأطفال واحلال ال يختلف كثريا
عند الأط��ف��ال عنه عند احليوانات .ف�أمناط ال�سلوك
الطفويل مبا ي�شتمل عليه من ابت�سام و بكاء و عناد وردود
�أفعال عبارة عن �أمناط من ال�سلوك البيولوجي الب�سيط
املتكرر ،وه��ي العمليات التي يطلق عليها فيكوت�سكي
الأمن��اط ال�سلوكية الدنيا .فالطفل الذي يتحرك حتت
ت�أثري هذه العمليات الدنيا من ال�سلوك ،ي�ستجيب تلقائيا
وعفويا دون تفكري �أو �إدراك للعامل من حوله ،فهو يندمج
معه فقط ويتفاعل على نحو �آيل عفوي بيولوجي).(9
فالعمليات البيولوجية ال��دن��ي��ا ،لي�ست ظواهر
�سيكولوجية باملعنى الدقيق للكلمة ،لأنها ال تنطوي على
الفهم �أو اخلربة ،بل هي ،كما ي�صفها فيكوت�سكي ،عبارة
عن ردود �أفعال عمياء للمنبهات اخلارجية والداخلية.
فالظواهر النف�سية ظواهر معقدة ،وهي تتطلب انف�صال
الكائن عن العامل ليك ّون ذاتا م�ستقلة ،متكنه من فهم
التجارب واملثريات والو�سط ،وجتعله قادرا على اختبار
العامل ال��ذي يعي�ش فيه .وه��ذا االنف�صال عن الواقع
باجتاه تكوين الذات ،يقت�ضي هدما للروابط الطبيعية
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اجلديدة اخلارجية والداخلية ،ويت�ضمن ذل��ك تعليم
الأطفال �أف�ضل الطرق التي تتيحها املعايري الثقافية يف
ال�سيطرة على خمتلف املنبهات والظروف التي توجد
يف و�سط الأطفال .ووفقا لهذه الفعاليات االجتماعية
الثقافية يتحرر ال�سلوك الإن�ساين من طابعه البدائي
الأويل �أو البيولوجي ،لي�أخذ طابعا �سيكولوجيا حمددا
ووا�ضح املعامل ،ويتحول من جمرد �سلوك �آيل �آين ،يعتمد
ردود الفعل البيولوجية� ،إىل �سلوك معقد حتكمه مهارات
عقلية واجتاهات نف�سية معقدة وهادفة .ويف هذا النمط
املعقد من التجاوب املنظم االنفعايل مع الو�سط يوظف
الكائن منظومة م��ن ال��ق��رارات والفعاليات الذهنية
الواعية التي تعطي لل�سلوك �صبغته الإن�سانية الواعية.
وي�لاح��ظ يف ه��ذا اخل�����ص��و���ص� ،أن فيكوت�سكي ال
يقلل �أب��دا من �أهمية العمليات البيولوجية الأوىل ،بل
يراها مرحلة �أ�سا�سية ومهمة من مراحل تطور الإن�سان
�سيكولوجيا ،لأن ردود الأف��ع��ال البيولوجية ،يف �سياق
تطورها وتناميها ،تعمل على حت�سني الأداء النف�سي
وال�سيكولوجي عند الإن�����س��ان ،لأن��ه��ا تنمي العمليات
الكيفية واملهارات الذهنية التي ت���ؤدي يف النهاية �إىل
تنمية االنتباه والتفكر عند الفرد.
عندما نتحدث ع��ن ال��ت��ط��ور ال��ث��ق��ايف يف التكوين
ال�سيكولوجي للفرد ،ف�إن ذلك يرمز �إىل حتول كبري ي�ؤدي
�إىل تنمية العمليات النف�سية و�إخ�ضاعها يف الوقت نف�سه
ل�سيطرة الإن�سان .فاالنتباه الطوعي يرجع �إىل حقيقة �أن
الأ�شخا�ص الذين يحيطون بالطفل يبد�أون با�ستخدام
حوافز وو�سائل متعددة لتوجيه انتباه الطفل وو�ضعها
حتت �سيطرتهم ،ومن غري هذا التدخل الثقايف ،ف�إن
التطور الع�ضوي الطبيعي للطفل ،ال ميكنه �أبدا �أن ي�صل
�إىل االنتباه االنتقائي �أو الطوعي� .إن كلمات الطفل الأوىل
لي�ست �سوى �صرخات بيولوجية م�ؤثرة� ،إنها ردود فعل
بيولوجية تعرب عن حاجات الطفل �إىل الطعام والعناية
وجتنب الأمل ،ولكن هذه ال�صرخات واحلركات العفوية
تكت�سب معنى ودالل��ة بت�أثري املحيطني بالطفل الذي
يعطون لهذه ال�صرخات دالل��ة ومعنى ،ويحولونها �إىل
طاقة �سيكولوجية بتنظيمها وتوجيهها ،فالآباء مينحون
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القائمة ب�ين ال��ك��ائ��ن وال��ع��امل .ف��ب��د ًال م��ن �أن ت�سيطر
العمليات الطبيعية على ردة فعل الكائن جتاه العامل يف
احلالة البيولوجية الدنيا ،ي�أخذ نظام معقد من العمليات
العقلية دوره يف توجيه ردود فعل الإن�����س��ان يف اجتاه
التفاعل مع العامل الذي يعي�ش فيه .فالوعي الذاتي يقوم
ب�أداء رائع لعمليات الفهم والتحليل والإقبال واالمتناع
واملبادرة ،و يقوم بالرد على املنبهات ،وينظم فعاليات
الفرد وردود �أفعاله �إزاء املنبهات اخلارجية والداخلية
منها على ح ّد �سواء.
وت�أ�سي�سا على هذا الت�صور يعلن فيكوت�سكي �ضرورة
�إعادة بناء املنظومة االجتماعية ب�شكل ي�سمح للطفل ب�أن
ينتقل من مراحل الإدراك البدائية� ،إىل املراحل الأكرث
رقيا التي تقوم على �أ�سا�س �إدراك العامل اخلارجي،
وتت�ضمن تلك املنظومة االجتماعية عمليات متنوعة،
منها :التحفيز ،والإر�شاد ،و املكاف�أة ،و العقاب والتقليد،
وه��ي عنا�صر تنظم �سلوك ال��ط��ف��ل ،وت��رت��ق��ي ب��ه �إىل
امل�ستويات االنفعالية والوجدانية املطلوبة.
فالتغيريات البيولوجية يف الدماغ �ضرورية �أي�ض ًا
ال�ستبدال العمليات ال�سيكولوجية البدائية الأولية
ب�أخرى �أكرث تعقيد ًا و تقدم ًا .فالق�شرة اخلارجية للدماغ
تتطور لت�سيطر على معظم ردود الأفعال التي كانت تتم
بوا�سطة اجلزء الأدنى يف دماغ الطفل .و مع ذلك ف�إن
التغيري النا�شئ عن عمل ق�شرة الدماغ حمفزة و مدعمة
بالعالقات االجتماعية .ف��اخل�برة االجتماعية تقوم
بالتحفيز لتطوير الق�شرة اخلارجية للدماغ.
توفر اخلربات االجتماعية الو�سائل الثقافية ل�ضبط
العمليات البيولوجية البدائية ،و�إخ�ضاعها ل�سيطرة
الوعي الذي يحولها بدوره �إىل ظاهرة �سيكولوجية؛ �إن
كثريا من مظاهر احلياة االنفعالية للطفل مثل البكاء
والهذيان والت�شنج واخلوف والغ�ضب والرثثرة واالنتباه
تنتظم وت�ضبط على نحو تربوي ،من خ�لال النماذج
الرتبوية التي يطرحها املربون من �آباء �أمهات ومعلمون.
فاملربون يقومون بتوجيه تلك الأمن��اط من ال�سلوكات
البدائية باجتاهات جديدة ،عن طريق �إك�سابها بع�ض
اخل�صائ�ص الثقافية يف طبيعة التجاوب مع املنبهات
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�صرخات الطفل وكلماته معنى ويحملونها داللة منطقية
مبعزل عن �إرادة الطفل احلقيقية .بعد ذلك تتحول تلك
الكلمات �إىل و�سيلة تخاطب يعرب فيها الطفل عن ذاته
ب�شكل واعي و مق�صود.
وهذا الأمر ين�سحب على الذاكرة �أي�ض ًا ،فالذاكرة
تت�شكل باالنتقال �أي�ضا م��ن حالة طبيعية �إىل حالة
ثقافية �سيكولوجية .يتذكر الأطفال الأ�شياء املوجودة
واملج�سدة �أمامهم مبا�شرة ،ولكن هذا الأداء التذكري
يتطور الحقا وبفعل الت�شريط الثقايف االجتماعي �إىل نوع
من التذكر املجرد الرمزي غري احل�سي .وبالتايل ف�إن
جمموعة من العمليات الثقافية متار�س فعلها لتنظيم
عمل الذاكرة و�آليات ا�شتغالها يف اجت��اه االنتقال بها
من حالتها الطبيعية احل�سية العفوية� ،إىل حالة رمزية
جم��ردة واعية ،وبالتايل ف���إن ه��ذا التحول من ال�شكل
الطبيعي للذاكرة �إىل ال�شكل الثقايف منها ي���ؤدي �إىل
تطوير الذاكرة واالرتقاء بها ابتداء من مرحلة الطفولة
�إىل مرحلة البلوغ.
فالطريقة التي ت�ستخدم فيها ال��ذاك��رة املفاهيم
الثقافية ال�ستعادة املعلومات تت�شكل بوا�سطة خربة
الفرد :ال ميكن �أن �أتذكر عنوان الكتاب الذي �أحتاجه
ولكني �أعرف مو�ضوع الكتاب ،و بعد ذلك بد�أت �أتذكر
الف�صل ال��ذي ناق�شت فيه هذا املو�ضوع ،ثم فكرت يف
الكتب التي ا�ستعنت بها يف ذلك الف�صل ،و �أخري ًا تو�صلت
ال�سم الكتاب الذي كنت �أبحث عنه .تلك العملية املعرفية
املعقدة تنتج عنها ا�ستعادة ما مل ميكن ا�ستعادته من
الذاكرة املبا�شرة.
توجد اختالفات ثقافية كبرية يف الذاكرة ب�سبب
اخ��ت�لاف امل��ع��اي�ير ال��ث��ق��اف��ي��ة ت��اري��خ��ي��ا ب�ين الثقافات
واجلماعات الإن�سانية .ويف هذا ال�صدد يذكر كاروثرز
(� )1990أن���ه يف �أدي����رة الع�صور الو�سطى ك��ان يتم
التدري�س بطريقة ا�ستظهارية خال�صة ،حيث يتوجب على
املتعلمني �أن يختزنوا يف ذاكرتهم ك ّما هائال من املعلومات
واملعارف .ويالحظ �أن الدار�سني يف الع�صور الو�سطى
كانوا ميلكون ذاكرة حادة ،حيث كان ميكن للواحد منهم
�أن يقوم بتالوة �أعمال كاملة غيب ًا ،و ت�سميع ن�صو�ص كاملة

لأي عمل مهما كان حجمه .وكان الدار�سون يعملون على
حفظ تلك الأعمال من خالل تق�سيمها لأج��زاء ،و تلك
الأجزاء كانت حتدد بعالمات وا�ضحة ،و تلك العالمات
دائم ًا ما تكون موجودة �ضمن امل��ادة املكتوبة لت�سهيل
التذكر :كتابة الأحرف الأوىل من الفقرة ب�أحرف كبرية
و وا�ضحة� ،أو ر�سم �صور يف الهوام�ش بجانب الفقرات،
�أو حتى تلوين ال�صفحات للتمييز بينها .وي�ستخل�ص من
ذلك �أن هذه الطرائق والآليات الثقافية يف طرق احلفظ
واال�ستظهار كانت ت�ساعد كثريا على تطوير الذاكرة
الطبيعية ،وحت�سني ال��ق��درات املختلفة ل��ل��ذاك��رة بني
الأ�شخا�ص املختلفني .وعلى هذا النحو ف�إن فيكوت�سكي
مي ّيز يف عملية تطور الذاكرة بني امل�ستويات الطبيعية
الدنيا بطابعها البيولوجي ،وبني الن�شاطات ال�سيكولوجية
االجتماعية العليا بطابعها الثقايف .فالوظائف الطبيعية
البدائية الطفولية القائمة  -بغ�ض النظر عن عملية
الن�ضج ال�سيكولوجي االجتماعي -متحى وت�ستبدل
بعمليات �أخرى �أكرث ن�ضج ًا ،و يف �أحيان �أخرى ،تندمج
ويعاد ت�شكيلها بوا�سطة العمليات ال�سيكولوجية العليا.
وي�ؤ�س�س فيكوت�سكي على هذا الت�صور �أن منظومة ال�سلوك
الإن�ساين تتم من خالل تطوير �أنظمة جديدة للروابط
ال��ت��ي تتخطى �أمن���اط ال�سلوك الأول��ي��ة يف اجت���اه بناء
منظومة �سلوكية جديدة عليا تعتمد املعايري الثقافية.
ي���ؤك��د فيكوت�سكي �أن الأمن���اط التنظيمية الأولية
لل�سلوك تت�شكل من خالل الأن�شطة الدماغية الع�ضوية
امل�ساندة ،وتتحول كلي ًا �إىل �أمناط �أكرث رقي ًا و تعقيد ًا.
فالعمليات الطفولية لي�س لها نظري عند ال�شخ�ص البالغ،
لأنها وجدت كذلك يف الطبيعة ،و باملقابل ف�إن ن�شاطات
البالغني لي�س لها مثيل طبيعي يف الأطفال �أو احليوانات
( �أو الآالت ).
فعملية التكيف عند ال�شخ�ص البالغ تعتمد على
منظومة معقدة من ال�سلوك املنظم الهادف ،وهو يختلف
كليا عن ال�سلوك املندفع املتهور الذي يتميز به الأطفال،
�أو الن�شاط املنعك�س الذي يتميز به احليوان .ويختلف
ال�سلوك التفاعلي للبالغ عن �سلوك الطفل �أو احليوان،
ب�أنه �سلوك موجه وه��ادف ومتحكم ب��ه ،لأن املنبهات
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يبد�أ نظامه الإدراك��ي بالظهور على �صورة �سيكولوجية
متمايزة ،وهذا يعني يف نهاية املطاف �أن �إدراك احلقيقة
يتطلب �إزاح��ة العمليات البيولوجية ك�أ�سا�س للخربة،
وال�سماح للعامل اخلارجي ب�أن يحتك بالكائن احلي وي�ؤثر
يف �إدراكه .وهنا يجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار �أن العامل
اخلارجي مبثرياته وعنا�صره املتنوعة ال يحدد الطبيعة
الإدراك���ي���ة للطفل ،وذل���ك لأن �إدراك الطفل للعامل
اخلارجي ي�ستند �إىل خرباته وفعالياته ال�سيكولوجية
ال�سابقة ،التي تر�سم له ال�صورة الإدراك��ي��ة لعنا�صر
الو�سط الذي يعي�ش فيه .فالطفل ال يدرك �صورة العامل
اخلارجي بعينيه املجردتني ،بل يدركه بخرباته ال�سابقة
ومدركاته ومعاناته ال�سيكولوجية املرت�سمة يف مراحل
زمنية متقدمة ،وهذا ي�ؤدي �إىل �إ�ضفاء الطابع الذاتي
على الأ�شياء امل��درك��ة� ،أي ما ميكن �أن ن�سميه ذاتية
الإدراك� ،أو ما ميكن �أن يطلق عليه اخل�صائ�ص الذاتية
للعامل اخلارجي .وعلى هذا النحو تكون البيئة املحيطة
بالفرد بيئة اجتماعية ثقافية حتى عندما ت�أخذ هيئة
طبيعية ،لأن العامل الثقايف االجتماعي دائم احل�ضور
والت�أثري يف التكوينات النف�سية البيولوجية .فالعمليات
البيولوجية ال�صرفة تقوم بنقل اخلوا�ص املادية للأ�شياء
مثل اللون واحلجم و ال�شكل من الأ�شياء املدركة �إىل
العقل املدرك ،ومع ذلك ف�إن هذه املدركات املتعلقة بتلك
الأ�شياء تتلون بطابع اخل�برات االجتماعية و الثقافية
للفرد املعني.
لقد ت�أكد هذا الت�صور للعالقة بني اخلربة ال�سابقة،
وعملية الإدراك يف �أبحاث هيلمولتز ،حيث يعلن ب�أن
«اخلربات ال�سابقة ،تعمل بالعالقة مع الإح�سا�س احلايل
لإنتاج �إدراك ح�سي جديد ،وبالتايل ف�إن الإدراك احل�سي
الذي ينبع من اخلربة ال يقل �أهمية عن الإدراك الذي
ي�ستمد من الإح�سا�س املبا�شر الآين» .و باملثل فقد �أو�ضح
زميالك ( )1961ب�أنه يف الأجنا�س العليا من الكائنات
احلية ،توجد �أدلة كثرية على �أن الأمل لي�س جمرد وظيفة
للداللة على مدى ال�ضرر اجل�سدي ،فهناك نوع من الأمل
الذي حتدده الأ�سباب امل�ؤدية �إليه مثل الآالم املعنوية ،ومن
الوا�ضح مبكان �أن داللة الأمل وطبيعته ودواعيه تختلف
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اخلارجية ال ت�ستثري ا�ستجابة البالغ ب�شكل مبا�شر على
عك�س ما ن�شاهده يف �سلوك الأطفال.
ومن �أجل اال�ستدالل على �أهمية الت�أثري الذي ميار�سه
الو�سط الثقايف مبحدداته املتنوعة ،يلج�أ فيكوت�سكي
�إىل تاريخية الظاهرة ال�سيكولوجية ،فالإن�سان يف �شتى
بقاع العامل يتمتع بالرتكيبة البيولوجية نف�سها ،ولكن
االختالف يف التكوينات ال�سيكولوجية هو على �أ�شده بني
ال�شعوب واجلماعات الإن�سانية ،فالثابت هو الرتكيبة
البيولوجية ،واملتغري هو الطابع ال�سيكولوجي للمجتمعات
الإن�سانية ،وه��ذا يثبت ب���أن الثقايف ه��و ال��ذي يحدد
البيولوجي وينمطه ويهند�س له معامل وجوده.
وه��ذا يعني �أن التطور الثقايف ي���ؤث��ر يف التكوين
البيولوجي للفرد ،ويحوله من جمرد �آلية بيولوجية �صرفة
�إىل فعالية ثقافية معقده .فالعمليات البيولوجية الدماغية
يف مرحلة الطفولة تعمل على تو�صيل املعلومات ،ولكنها
ال حتدد كيفية تنظيم املعلومات و ا�ستخدامها ،فهي تنقل
العمليات احل�سية والإدراكية بني الفرد والعامل اخلارجي
وتلك هي الوظيفة التي ت�ؤديها اخلاليا الع�صبية ،فتعمل
على نقل املعلومات من منطقة لأخرى يف دماغ الكائن
احلي ،ثم ي�أتي الحقا العامل الثقايف الذي يقوم بتنظيم
تلك املعلومات ب���إ���ش��ارات ورم���وز وم��ع��اين ذات طابع
ثقايف ،حيث ترتاجع الآليات الطبيعية وتفقد وظيفتها
التحري�ضية و تعمل فقط كو�سيط للعملية الذهنية.
وهكذا ف�إن تراجع الدوافع البيولوجية ي�شكل �شرطا
�ضروريا يف اجتاه بناء الظواهر ال�سيكولوجية؛ فالطفل
يف بداية حياته ،وفقا لفيكوت�سكي ،يتكيف عرب �آليات
ع�ضوية وح�سية �صرفة ،وبالتايل ف�إن خمتلف مظاهر
حياته التي تتمثل يف الراحة والقلق والتوتر والهدوء
والأمل والإح�سا�س بالدفء تتم ب�صورة عفوية طبيعة
ارتكا�سية ،وعندما تتوقف العمليات البيولوجية ال�صرفة
عن توجيه حياة الطفل ،تبد�أ قدرة الطفل على �إدراك
العامل اخلارجي بو�صفه ذاتا عارفة م�ستقلة .وهذا يعني
�أن الطفل ي�صبح قادرا على ممار�سة الإدراك و اكت�شاف
احلقيقة اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي حتيط بكيانه البيولوجي،
وهذا الأم��ر ي�ستغرق ن�صف عام من عمر الطفل حيث
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باختالف ثقافة الفرد التي ن�ش�أ فيها ،وذلك لأن الثقافة
تلعب دورا مهم ًا يف كيفية �إح�سا�سنا وا�ستجابتنا له.
لقد �أو�ضح كل من وال�سنت وجوتليب ( )1997ب�أن
املعلومات اجلينية ال حت��دد ما نفكر فيه �أو نتذكره،
فاجلينات ال ت�صنع نهايات الرتاكيب الع�صبية ،و لكنها
عبارة عن نظام م�شفر للربوتينات التي تت�أثر بنظام
الأي�ض املعقد واملذهل .وجتد هذه الفكرة و�ضوحها يف
طبيعة التباين املالحظ عادة بني طفلني متتا ّ
يل الوالدة
يف �أ�سرة واح��دة ،فالطفل الأول غالب ًا ما يكون واثقا
بذاته ولكنه متحفظ ،يف حني يكون الثاين �أكرث مرونة
وتكيفا ،وتلك االختالفات يف ال�شخ�صية ال ميكن ردها
�أو تف�سريها على �أ�سا�س جيني ،يف حني ميكن تف�سريها
فقط على �أ���س��ا���س تعامل الآب����اء واخ��ت�لاف تعاملهم
وتربيتهم لكل منهما.
ً
فالوظائف ال�سيكولوجية املنظمة اجتماعيا ،مت ّكن
الأف��راد من فهم البيئة ب�شكل �أكرث واقعية ،مقارنة مبا
ميكن للعمليات البيولوجية ال�صرفة �أن تفعله يف هذا
امل�ستوى .وهكذا ف���إن العمليات املوجهة بيولوجي ًا يف
الأطفال واحليوانات حتدد اال�ستجابات الأوتوماتيكية
املحددة ،فهي متنع الفهم احلقيقي و االندماج مع البيئة.
وكما بني فيكوت�سكي ف�إن الذاكرة والإدراك وامل�شاعر
والدوافع ،التي تت�شكل اجتماعي ًا ،تقوم على الإح�سا�س
الع�ضوي و متكن من االت�صال مع العامل اخلارجي ،وهنا
يجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار �أن معظم النا�س يعتقدون
ب���أن التفاعل البيولوجي يوفر �أه��م املعلومات املتاحة،
و�أن الت�أثري االجتماعي ي�شوه املعلومات .وميكن تو�ضيح
�أهمية اخل�برة يف �إدراك الأحجام احلقيقية للأ�شياء
التي ندركها ،ف�إدراك حجم الأ�شياء القائمة يعتمد على
اخلربات الإدراكية ال�سابقة بدرجة �أكرب من جم�سات
ال��ع��وام��ل البيولوجية امل�ستقاة م��ن اخل�ب�رة املبا�شرة
احل�سية ،فحجم ال�صورة الف�سيولوجية يتغري بتغري
امل�سافة بني املادة و امل�شاهد ،ولذلك ف�إن امل�شاهد يعتمد
على خربته الإدراكية ال�سابقة يف حتديد حجم الأ�شياء
وم�سافتها ،علما ب�أن ثبات احلجم احلقيقي للمادة ال
يت�أثر بامل�سافة بينها و بني امل�شاهد.

وت�أ�سي�سا على هذا اال�ستدالل املتقدم ،ف�إن العوامل
العقلية والنف�سية كالإدراك والتفهم و العقالنية والذاكرة
و العواطف واالحتياجات ال�شخ�صية ترتكز على واقع
ث��ق��ايف يرتبط باملفاهيم اللغوية وال��رم��وز الثقافية
واخلربات املكت�سبة ك�أنظمة عمل �أو ت�شغيل ،وهذا يعني
�أن هذه القوى ال متار�س فعلها بو�صفها جمرد قدرات
فطرية بيولوجية ب��ل ه��ي ق���درات ثقافية يف طبيعتها
وماهيتها.
ً
و قد �أكد دونالد �أي�ضا ب�أن الثقافة ب�أنظمتها الرمزية
متار�س وظائف �سيكولوجية ت�ثري الفرد ومتكنه من
اال�ستفادة من جهود الآخرين .فقدرة الأفراد يف نظام
ث��ق��ايف حم��دد تتو�سع لت�شمل ق���درة املجموعة ،و هذا
يالحظ دائم ًا يف �آليات ا�شتغال الذاكرة ،فالفرد الذي
ي�شارك يف النظام الرمزي اخلارجي ال يكون حمدود ًا
بذاكرته فقط يف تذكر الأ�شياء ،فلديه مدخل لت�سجيالت
دائمة متت كتابتها من خالل التدوين اجلماعي للرموز
وال��ع�لام��ات( .)10وك�صدى لوجهة نظر فيكوت�سكي ب�أن
الرموز الثقافية ت�ؤدي �إىل ت�شكيل وظائف �سيكولوجية
جديدة؛ يقول دونالد ب���أن النظام الرمزي اخلارجي
يفر�ض �أ�ساليب ر�ؤى جديدة ،و�أ�ساليب تخزين متجددة،
و�أ�ساليب تذكر متنوعة ،وخ��ي��ارات متقدمة للتحكم
بال�سلوك و�إيجاد �أنظمة تكيف عقلية و�إدراكية جديدة،
لأن النظام الرمزي يكون مهارات مركبة جديدة مثل،
التحليل وال�برجم��ة واملحاكمة وه��ي عمليات عقلية ال
مكان لها يف الذاكرة ،وغالب ًا ما تكون خارجية املن�ش�أ
وامل�صدر.
و�إذا ك��ان��ت ال��وظ��ائ��ف ال�سيكولوجية مكونة من
ن�سيج رمزي ثقايف اجتماعي بالدرجة الأوىل ،ف�إن هذه
الوظائف تتكون وتت�شكل من خ�لال تفاعل الفرد مع
الو�سط الثقايف بدرجة �أكرب من اعتمادها على القدرات
البيولوجية امل��ح��ددة للوظائف ال�سيكولوجية؛ وهذا
بدوره يعيد االختالفات الفردية ال�سيكولوجية ويف�سرها
باالختالفات يف التعر�ض للخربات االجتماعية املتنوعة
التي متد الفرد بالرموز الثقافية واالجتماعية امل�شكلة
للظواهر ال�سيكولوجية.
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�إذ يرى ب�أن عقل الإن�سان يت�شكل ويتبلور بقدرته الكلية
على التعلم واكت�ساب ال��رم��وز ،وم��ن ثم �إع���ادة بنائها
و�صوغها يف تكوينات �إبداعية جديدة ،يف اجتاه يدعم
تكيف الب�شر و�سيطرتهم الهائلة على معطيات الوجود
الذي يحت�ضنهم.
لقد بينّ فيكوت�سكي �أن التمييز بني العمليات العقلية
العليا ،وبني الفعاليات الذهنية الدنيا ،ي�شكل منطلقا
منهجيا يف فهم و عالج الأمرا�ض النف�سية واال�ضطرابات
ال�سيكولوجية الوظيفية ،لأن هذه اال�ضطرابات ميكن
�أن تعود �إىل اختالل يف العمليات الذهنية العليا �أو يف
العمليات الذهنية البيولوجية الدنيا مع اختالفات هامة
يف ال�سبب وط��رق العالج �أي�ضا .فاخللل يف الوظائف
الدنيا يف�سر غالبا بتلف يف �أع�ضاء احل�س �أو املناطق
اللحائية (الأجزاء اخلارجية للمخ) ،ومن ثم ف�إن هذا
اخللل الوظيفي ميكن �أن يتم جتنبه جزئي ًا من خالل
توفري بدائل جديدة للحوا�س مثل �أحرف برايل و �أجهزة
ال�سمع املختلفة� .أما اخللل يف الوظائف العليا فدائم ًا ما
يحدث ب�سبب احلرمان االجتماعي ،و ميكن عالجه من
خالل تعديل البيئة االجتماعية للمري�ض.
�إن �أي خلل يف الوظائف الدنيا للطفل ينتج �سل�سلة
من ال�صعوبات التي تعوق التطور الطبيعي لعالقاته
االجتماعية وطبيعة تفاعله مع الآخرين ،وبالت�أكيد ف�إن
نتائج هذه الإعاقات التي ت�أخذ طابعا نف�سيا وتتجلى يف
ا�ضطرابات نف�سية وا�ضحة ت�ؤدي بدورها �إىل �إعاقة تطور
العمليات العقلية العليا و�إىل ظهور نوع من اال�ضطرابات
النف�سية اجلديدة الناجمة عن �إعاقة التطور الثقايف
املتعلق بنمو ن�شاط الطفل االجتماعي .ومع �أهمية هذا
الت�صور ف�إن فيكوت�سكي ي�ؤكد ب�أن احتماالت تطور الطفل
غري الطبيعي تتعلق ب�شكل �أكرب ب�إعاقة الوظائف النف�سية
العليا �أك�ثر من الوظائف الدنيا ،فاال�ضطرابات ذات
املن�ش�أ البيولوجي ميكن جتنبها من خالل اندماج املري�ض
يف بيئة اجتماعية م�ساندة تعمل على تطوير التكوينات
النف�سية العليا ،وي�ضاف �إىل ذلك �أن الوظائف العليا
ميكن �أن تعو�ض ال�ضعف يف العمليات الأولية ،فالتفكري
والفهم ميكن �أن يعو�ضا ال�ضعف يف ال�سمع والر�ؤية
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ويقدم فيكوت�سكي مثاال تاريخيا وا�ضحا حول ت�أثري
العوامل الثقافية يف ت�شكيل البناء ال�سيكولوجي للإن�سان
يت�صل بالتفكري الريا�ضي عند الإن�����س��ان ،فالتفكري
الريا�ضي ال ي�ستند بو�ضوح �إىل خا�صة فطرية �أولية،
لقد عا�ش الإن�سان لآالف ال�سنني دون علم الريا�ضيات،
ومل تظهر الريا�ضيات فج�أة ب�سبب حمفزات فطرية
وبالعك�س :املتطلبات التاريخية وخا�صة التجارية �أدت
�إىل اخرتاع الريا�ضيات يف �أماكن و�أوقات معينة .عندما
دعت احلاجة اخرتع الإن�سان الرموز الريا�ضية و �أنظمة
�إدارتها .و لذلك ال يوجد مغزى للت�سليم بوجود قدرات
فطرية لعلم الريا�ضيات .وم��ن ثم ف���إن االعتقاد ب�أن
علم احل�ساب يعتمد فقط على العمليات الطبيعية هو
تقدير مبتذل وغري علمي ،لأن العقل العادي ال ميكنه
�إج��راء العمليات احل�سابية املعقدة واملبتكرة ،ومن ثم
�إذا كانت العمليات الفطرية ال حتدد التفكري احل�سابي
ف�إن االختالفات الفردية يف تلك القدرة يجب �أن تعود
�إىل االختالفات يف اخل�برات االجتماعية ال�ضرورية
لتكوينها.
وميكن �إي�ضاح هذا الت�صور بالإ�شارة �إىل االخرتاع
الإن�����س��اين املتج�سد ب�برام��ج احلا�سب الآيل ،حيث ال
ميكن لنا �أبدا �أن نقول ب�أن العمليات املعقدة للربجمة
هي جمرد ق��درة فطرية .فال يوجد �شخ�ص ميكنه �أن
ي��رج��ع ب��رجم��ة احل��ا���س��ب الآيل ل��ل��ق��درة الفطرية غري
املكت�سبة ،وذل��ك لأن عمر احلا�سب الآيل ال يعدو عدة
عقود من الزمن فح�سب .ووا���ض��ح للعيان �أن برجمة
احلا�سب الآيل تعني اال�ستخدام الهائل واملنظم للرموز
وال�صيغ واللغات الرمزية وال�شيفرات املعقدة التي مل
تكن يوما تبلورا ل�صيغة فطرية �أو بيولوجية؛ فالعقل
الفطري والع�ضوية البيولوجية �ضروريان ال�ستيعاب
املعلومات والرموز والفعاليات الذهنية لعمليات الربجمة
احلا�سوبية املعقدة ،ولكنهما ال يحددان نوعية املهارات
الذهنية والعقلية �أو م�ستوى التطور الذهني املعقد كما
يبني فيكوت�سكي وذلك ين�سحب بال�ضرورة على خمتلف
الظواهر ال�سيكولوجية.
وهذا الت�صور للعقل املكت�سب يجد مداه عند دونالد،
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واحلوا�س الأخرى ،لأن املري�ض يتعرف الأ�شياء مبا�شرة
عرب احلوا�س ،ولكنه ي�ستطيع التعرف على هذه الأ�شياء
ذاتها بتو�سط التفكري والت�أمل والتحليل.
ومع �أن فيكوت�سكي ي�ؤكد �أهمية العوامل البيولوجية،
�إال �أنه يرف�ض �إرجاع ال�سيكولوجي �إىل البيولوجي ،وي�ؤكد
�أهمية التفاعل بني البيولوجي والثقايف يف بناء الظاهرة
ال�سيكولوجية .وبعبارة �أخرى ،ال ميكن التقليل من �أهمية
الظاهرة ال�سيكولوجية وو�صفها ب�أنها ظواهر بيولوجية،
مثل :اجلينات والهرمونات و املو�صالت الع�صبية ،فهذه
العنا�صر البيولوجية ال ميكنها حتديد طبيعة الظواهر
ال�سيكولوجية �إال من خالل التفاعل مع الو�سائل الثقافية.
بالن�سبة لفيكوت�سكي ،ف���إن الو�سائل الثقافية �أه��م من
الآل��ي��ات البيولوجية يف �إع��ط��اء تف�سري كامل و�شامل
للوظائف ال�سيكولوجية .وانطالقا من هذا التوجه ،انتقد
فيكوت�سكي النظريات ال�سيكولوجية الكال�سيكية ،لأنها
كانت تر ّكز على العمليات الفطرية الطبيعية البيولوجية،
وتقلل من �أهمية العوامل االجتماعية يف تف�سري علم
النف�س الإن�ساين.
وه��ذا الت�أكيد ال��ذي يوليه فيكوت�سكي للثقافة يف
بناء �سيكولوجية الفرد ،يحيلنا �إىل نظرية ماير�سون
 )1983-1888( Meyersonور�ؤي���ت���ه للعالقة بني
الوظائف ال�سيكولوجية و املنجزات ،حيث يعتقد �أن
الإن�سان ينزع �إىل التج�سد يف �صنمية الإجناز ،ومن ثم
ف�إن البحث ال�سيكولوجي – لديه -يكون يف الك�شف عن
املحتويات الذهنية والنف�سية للفرد يف وقائع و�صنائع
احل�ضارة املو�صوفة .ف�أفعال الإن�سان ،ح�سب ماير�سون،
تنتهي ب�أن تتج�سد يف م�ؤ�س�سات �أو منجزات ،والإن�سان
من ثم يتمكن بوا�سطة اجلهد الذهني من �إقامة هذه
املنجزات� ،إنه بذهنه يوجه يديه وي�صنع �أدوات وجوده
وي�شكل امل��ادة ويبني العامل ال��ذي يحيط به ،ومن هذا
املنطلق ميكن القول ب�أن ذهن الإن�سان وعقله موجود يف
منجزاته احل�ضارية).(11

نقد التحليل النف�سي:

عار�ض فيكوت�سكي نظرية التحليل النف�سي ،و�أعلن
نقده لها يف كتابه ال�شهري «املدلول التاريخي للأزمة يف

علم النف�س» ،ويف هذا الكتاب يتهم فيكوت�سكي مدر�سة
التحليل النف�سي بالتحفظ واجلمود التاريخي ،لأنها
تنطلق يف فهم الإن�����س��ان م��ن خ�لال ال��ن��وازع والأ�صول
البدائية الغريزية الأول��ي��ة ،ويف م��ن���أى ع��ن ال�شروط
التاريخية والثقافية لتكون عقلية الإن�سان و�سيكولوجيته،
وهو يعتقد وفقا لذلك ب�أن مدر�سة التحليل مل يكتب لها
النجاح كما يجب لأنها تتعار�ض مع املنهج املارك�سي يف
درا�سة وحتليل الظاهرة النف�سية .فالتحليل النف�سي
يف �صيغته الفرويدية ينطلق من منهجية الأخذ بالآلية
الفطرية الطبيعية ك�أ�سا�س للظواهر النف�سية ،ويتجلى
هذا الت�صور يف تق�سيم فرويد ملراحل التطور النف�سي
وفقا ملعايري اجلن�سانية اللبيدية ،وت�أكيده ال�صارم على
�أهمية عقدة �أودي��ب ،بو�صفها نزعة فطرية مت�أ�صلة يف
الكيان النف�سي للإن�سان ،وهذا يعني �أن الفرويدية تقلل
من �ش�أن ال�ضبط الثقايف وت���أث�يره يف ت�شريط احلياة
النف�سية للإن�سان.
يف�سر ف��روي��د ،ال��ت�����ص��ادم احل��ي��وي ب�ين النزعات
الفطرية املنطلقة من عقالها وال�����ض��رورات الثقافية
الرمزية يف املجتمع ،بطريقة �سيكولوجية �صرفة ،حيث
يطلق فرويد على انت�صار املحددات الثقافية و�إزاحتها
للعوامل الفطرية الأول��ي��ة مفاهيم :الكبت والنكو�ص
والإ�سقاط والتخاطر ،وهي عمليات يفرت�ض �أن تكون
فطرية ،وهذا يدل على ترجيح فرويدي للعامل الفطري
يف تف�سري م��ا ه��و ثقايف وت��اري��خ��ي وج���ديل .فغالبا ما
يرجع فرويد الظاهرة النف�سية �إىل �أبعادها البيولوجية
اجل�سدية ،حيث جند تق�سيمه امل�شهور ملراحل التطور
ال�سيكولوجي للفرد (املرحلة الفموية ،فال�شرجية،
والكمونية ،فاجلن�سية) ،وه��ذا يعني �أن فرويد ير�سم
�صورة النف�س على �صورة تطور اجل�سد وغرائزه اللبيدية،
وهذا هو الت�صور الذي جنده را�سخا يف كتابه «م�شروع
ال�سيكولوجية العلمية» ( .)1895وع��ل��ى ال��رغ��م من
ف�شل فرويد اعتماد مفاهيم الت�شريح الع�صبي �أ�سا�س ًا
لعلم النف�س ،ف�إنه مل يتخ ّل �أب��د ًا عن املفهوم الأ�سا�سي
الفطري الذي حفزه يف البداية �إذ ا�ستمر يف االعتقاد
ب�أن الوظائف اجل�سدية النا�شئة كرد فعل منعك�س وتلك

2011

العمليات املنعك�سة ت�شكل املثال لكل الوظائف النف�سية
(ال�سيكولوجية)؛ فالفعل النف�سي عند فرويد ين�ش�أ من
غريزة �شبه ع�ضوية تهدف �إىل تفريغ الطاقة للحفاظ
على احل ّد الأدنى من التوازن ،لأن القوى النف�سية لديه
تعمل تبع ًا للقواعد اجل�سدية مثل الديناميكا احلرارية.
وك�أن فرويد ي�ستلهم نظرته للآلية النف�سية من الفيزياء
النف�سية� ،أو من مبادئ داروين البيولوجية التي كان لها
ت�أثري كبري يف ت�صوراته النف�سية ،حيث تب ّنى عددا من
الفر�ضيات البيولوجية التي جندها يف �صلب النظرية
التطورية عند دارون يف �أ�صل الأنواع.

نقد بياجيه:

ال�سياق التطوري للأطفال بتكويناتهم الذهنية والعقلية.
فالطفل ،عند فيكوت�سكي ،كائن اجتماعي متفاعل يف
دائرة احلياة الثقافية للجماعة .وعلى خالف ذلك يراه
بياجيه فطريا �أنويا مفرغا من م�ضمونه االجتماعي.
فالعالقات االجتماعية حتدد وتبلور �سيكولوجية الطفل
لدى فيكوت�سكي منذ البداية ،وعلى خالف ذلك ،ف�إن
هذه العالقات االجتماعية تعد ثانوية ومناق�ضة لطبيعة
الطفل عند بياجيه.
ي�ؤكد فيكوت�سكي �أن اللغة الأوىل للطفل تت�شكل عرب
التوا�صل االجتماعي وفق مراحل تكوينية متتابعة ،ويرى
�أن الوظيفة الأ�سا�سية للكالم هي وظيفة اجتماعية
غايتها التفاعل والتوا�صل االجتماعي ،وه��ذا يعني �أن
الكالم يف جوهره اجتماعي ولي�س فطريا ،وهذا الر�أي
يت�ضمن القول ب�أن الكالم ال ين�ش�أ وال يتطور �إال مبقت�ضى
احلاجة االجتماعية �إليه.
لقد �آم��ن فيكوت�سكي ب�أهمية الفعل الذاتي للفرد
بو�صفه كينونة فردية ،وذلك على الرغم من الأهمية
التي يعطيها للمجتمع يف حتديد �سيكولوجيا الفرد.
فالأفراد يفكرون ويحللون ويركبون ويجربون ويختارون
ويبدعون نظما اجتماعية ج��دي��دة يف دائ���رة حياتهم
وفعلهم ون�شاطهم االجتماعي.
لقد �أك��د فيكوت�سكي �أهمية ال��دور االجتماعي يف
بناء �سيكولوجيا ال��ف��رد ،وه��و يف ه��ذا ال�سياق يع ّرف
العمليات ال�سيكولوجية العليا ب�أنها ن�شاط عقلي وذهني،
يتحدد يف ن�سق واق��ع ثقايف اجتماعي حم��دد ،يفي�ض
ب��امل��ع��اين وال����دالالت وال��ق��ي��م وال��رم��وز .ويف عمق هذا
الو�سط االجتماعي الثقايف ين�شط الفرد بو�صفه فردا،
وهذا يعني �أنه ال ميكن لنا ا�ستقراء الدور االجتماعي
للفرد من خالل ال�شخ�صية بو�صفها بناء �سيكولوجيا.
وعلى خالف ذلك يجب ا�ستقراء ال�شخ�صية من خالل
فعالية الو�سط االجتماعي الذي يحيط بها .فالظواهر
االجتماعية ترتكز على منظومة من القيم ،وبالتايل
ف�إن معظم الظواهر مبا فيها الظواهر النف�سية عبارة
عن �أ�شكال جديدة لقيم موجودة و�أن�شطة اجتماعية
حمددة .فاملنحرف يتبنى �سلوكا حمدثا ينتهك الأعراف
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ومل يكن انتقاد فيكوت�سكي للمفكر ال�سوي�سري جان
بياجيه �أق��ل حدة من انتقاده لفرويد ونظريته يف التحليل
النف�سي .ومن الطبيعي �أن يالقي بياجيه ما لقيه فرويد من
نقد ،وذلك لأنه ال يختلف كثريا عن فرويد يف تف�سريه للتفكري
وبنائية العقل على خلفية بيولوجية .فبياجيه كان دائما مياثل
بني عملية التفكري والعمليات الفيزيولوجية اخلال�صة ،وكان
�أي�ض ًا يعتقد ب�أن العمليات املعرفية مبنية على الأنا الفردية
وال�سيما يف املراحل املبكرة من حياة الفرد.
يف الف�صل ال��ث��اين م��ن ك��ت��اب��ة ال�شهري «التفكري
واخل��ط��اب��ة» ( )1987انتقد فيكوت�سكي وج��ه��ة نظر
بياجيه فيما يتعلق بالنمو الذهني عند الأطفال ،حيث
ينظر بياجيه �إىل الطفل بو�صفه كائنا غري اجتماعي،
تتحكم فيه دواف��ع بيولوجية وميول �إىل حتقيق رغباته
بطريقة �أنوية غري مو�ضوعية .و على �سبيل املثال اعتقد
بياجيه �أن لغة الأط��ف��ال موجهة �أ�سا�س ًا للتعبري عن
الرغبات والأم��اين التخيلية عن النف�س .وعلى خالف
هذا الت�صور ي�ؤ�س�س فيكوت�سكي لت�صور �آخ��ر خمتلف
عن هذا الذي جنده عند بياجيه� ،إذ يرى ب�أن الآليات
الفطرية تتحكم ب�سلوك الأطفال الر�ضع دون ال�سنتني
من العمر ،ولكن الطفل بعد هذه املرحلة يبد�أ بعمليات
االندماج االجتماعي ،وهذا يعني �أن الآلية البيولوجية
تعمل لوقت ق�صري كعن�صر �أ�سا�سي للحفاظ على البقاء،
ومع ذلك ف�إن امل�ؤثرات االجتماعية تعلو عليها ب�سرعة
فائقة وم��ت��زاي��دة ،حيث ت�شكل العالقات االجتماعية
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االجتماعية ،ومع ذلك ف�إن التحليل العلمي الدقيق لهذا
ال�سلوك يك�شف �أنه جمرد مبالغة �أو �إفراط يف جت�سيد
القيم ال�سائدة :العنف ،االكتئاب ،والتملك ،والتناف�س،
وال��غ��رور ،ومركزية الأن��ا ،الفردية ،هي جتليات مبالغ
فيها لقيم اجتماعية �ضاربة اجلذور يف الثقافة القائمة.
فال�سلوك املنحرف اخرتاع يتجاوز حدود ومعايري القيم
والأن�شطة ال�سائدة ،ومثال ذلك ال�شذوذ اجلن�سي بو�صفه
رف�ضا للقيم االجتماعية القائمة و�إف��راط��ا يف �إ�شباع
اجلن�س بو�صفه قيمة اجتماعية م�شروعة ،وبعبارة �أخرى،
ف�إن ال�شذوذ اجلن�سي يعرب عن انت�شار قيم و عالقات
اجتماعية يف �شكل جديد خمتلف عن ما هو قائم و�سائد
يف الثقافة ال�سائدة .وبعبارة �أخرى ،ميكن القول ،وفقا
لفيكوت�سكي ،ب�أن الظواهر ال�سيكولوجية تعك�س �إىل ح ّد
كبري القيم الثقافية ال�سائدة يف املجتمع وتنطلق منها.
�إن معظم الظواهر النف�سية اجلديدة هي جمرد
�أ�شكال خمتلفة للظواهر النف�سية االجتماعية املوجودة
يف واقع الأمر ،وهذا يعني وجود �إمكانية دائمة حلدوث
تغيريات جذرية يف بنية الظواهر النف�سية وابتكار �صيغ
جديدة لكيانات �سيكولوجية ذات خ�صائ�ص اجتماعية.
ففي ع�صر الفردية املتطرفة و التناف�س والنزعات املادية
ال�صرفة ،ميكن �أن تت�شكل نزعات �سيكولوجية معربة عن

هذا الواقع مبا يعتمل فيه من وقائع وقيم وممار�سات
وفعاليات.
لقد ن�ش�أت ظاهرة االتكالية كظاهرة �سيكولوجية
حتت ت�أثري ظروف الإنتاج ال�سائدة يف حياتنا املعا�صرة،
فطعامنا و �أفكارنا وحتى الهواء الذي ن�ستن�شقه يعتمد
على �أن�شطة �أف��راد �آخرين يف �أماكن بعيدة عنا .وهذه
االتكالية الوا�سعة قد تقود النا�س لأن يهتموا مبا يفعله
الآخرون و �أن ينظموا �أن�شطتهم بطريقة عقلية لتحقيق
فائدة �أكرب .يف هذه احلالة ف�إن تنمية ال�شخ�صية املتعاونة
واملحبة للغري و تنمية الدوافع ميكن لنا �أن ن�ستنبطها من
عنا�صر احلياة االجتماعية وفعالياتها املختلفة .فالكثري
من الظواهر النف�سية مثل احلب العذري الرومان�سي
وال��ت��ح��رر اجلن�سي تن�ش�أ يف ظ��ل و�ضعيات اجتماعية
حمددة تتنا�سب مع مراحل حمددة من مراحل التطور
االجتماعي التاريخي .فالظواهر ال�سيكولوجية منتجات
عقلية خلقت بوا�سطة املجتمع واحلياة االجتماعية ولذلك
فمن ال�صعب تف�سريها على �أ�سا�س الوعي الفردي ،كما
�أن الدين واللغة والعادات مل يكت�شفها الأفراد بامل�صادفة
اخلال�صة ،لأن الوظائف النف�سية العليا هي نتاج املجتمع
الإن�ساين كما يحاول فيكوت�سكي �أن يربهن و�أن يجعلنا
نعتقد.
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